Nyt morgenmadstilbud
1/1 rundstykke m/2 pk smør, 1 skive ost, marmelade,
½ rugbrød m/1 stk. pålæg, 1 glas juice, fri kaffe.
Pris: 30 kr.

Livsnerven
Januar kvartal 2019

Tilbuddet gælder tirsdag & fredag.

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9.30-21.30
Tirsdag - Onsdag – Torsdag - Fredag : Kl. 9.30-15.30
Søndag: Kl. 11.30-15. Helligdage: Kl. 11.30-14
Grundtvigsvej 4 8260 Viby J, Telefon: 86 11 77 03
www.cafe-parasollen.dk, E-mail: mail@cafe-parasollen.dk

Månedsbrev
Bestyrelsens hjørne

Livsnerven januar kvartal
Godt nytår! Hvis vi på tærsklen til
2019 skuer bagud var 2018 året
med en forrygende varm sommer,
det var sejltur på Silkeborgsøerne
og bestigning af Himmelbjerget,
gode dyster ude på KFUMKoppen og hjemme med gåtur,
petanque, dart og deltagelse i DHL
-walk. Det var de gamle traditioner
som fastelavn, høstfest, udflugt
med Lions Club og ikke mindst
her sidst på året fejring af julen.
Hvad mon 2019 vil bringe? I hvert fald fejring af caféens 25-års fødselsdag,
som alle gæster og frivillige inviteres til d. 18.5. Tag et eksemplar af årshjulet
2019, dér kan du orientere dig om de ting, som i øvrigt er planlagt indtil nu.
Som noget relativt nyt er der om torsdagen ”Benediktes Hjørne” i Solstrålen
kl.13.15-14 med tid til en stille stund og en snak og turneringer med brætspil i
caféen kl. 13. Som noget helt nyt kommer Daniel – musikpædagog – mandag
eftermiddag og inspirerer til sang og musik – måske Café Parasollen får sit
eget band?
Hold i øvrigt øje med opslag i caféen, på hjemmesiden og følg os på facebook
– du kan komme ind via link på hjemmesiden, også selvom du ikke er bruger.
Det har voldt lidt problemer, at Café Parasollen har fået en ny hjemmeside.
Der var ingen vej udenom, da den gamle blev nedlagt. Nogle tror, at der er
”forsvundet” info – det er ikke tilfældet, de er bare lidt mere skjult end før.
Når du er på forsiden så klik på de tre vandrette striber øverst til venstre, hvor
der står ”menu” – og indholdsfortegnelsen vil blive rullet ud.
Hvis du ligger inde med en god idé eller forslag til nye aktiviteter, så hold dig
ikke tilbage. Få fat i en ansat og fortæl om det, så vi sammen kan se på det.
Vi har som altid set på priser i caféen og i år har vi besluttet, at der ikke kommer prisstigninger i 2019. I stedet for kan du læse om et spændende nyt morgenmadstilbud på bagsiden af Livsnerven.
Merete

Julen er børnenes tid og børnene er dem vi skal lytte til
I Ordsprogenes bog i det Gamle Testamente stod der i en tidligere oversættelse: ”Gå til myren og bliv vis”. Der kunne også have stået ”Gå til børnene
og bliv vis”. Børn besidder en fantastisk indsigt i livet på deres egen barnlige måde. Hør blot:
Børn ved så meget om fødsler
”Hvis de skal have to børn på én gang, og moren ikke kan føde to, så kan
faren føde den ene” (siger Rikke på 6 år).
”Hvis babyer drikker af den samme mælk, bliver de tvillinger” (Mathias, 8
år)
”Faren må ikke kilde barnet, når det lige er kommet ud. For det kan jo godt
være, den ikke er vant til det” (Louise, 7 år)
Børn ved så meget om hvordan man bliver kærester og holder op med
at være kærester
”Hvis man støder ind i hinanden på gaden, og manden siger: ”Undskyld”, og
damen siger ”Det gør ikke noget”, så kan det være, de flytter sammen” (Anna, 7 år).
”Hver gang man bliver gift skal man have en ring på. Så man kan kun blive
gift med 10 (Kirstine på 7 år)’’

”Hvis man ikke vil være gift længere, fordi manden måske var dummere end man troede, så kan man skilles som venner” (Silje Marie 7
år).
Børn ved så meget om engle og kristendommen
”Og der findes to slags engle, almindelige engle og skytsengle. Skytsngle er
skudt ud af kanoner, dem er der lidt mere fart på, og så er de ofte lidt stive i
håret” (Anne Sophie 6 år).
”Guds mor hedder Gudmor. Hun er mor til alle hans børnebørn: Moses, Jesus og Julemanden” (Henrik på 7 år).
”Jesus gik bare forbi et kors, og så blev han pludselig slået med en kæp og
sømmet fast imod sin vilje. Så korsede han sig”.
Glædelig jul og godt nytår, Lars Østerkjærhus (bestyrelsen)

